NAVŠTIVTE NAŠE
REKRUTAČNÍ STŘEDISKA
ČECHY NEBO MORAVA
PO – ČT 8.00–17.00

+

VYBER SI CESTU

PÁ 8.00–12.00

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY

STUDENT VOJENSKÉ KOLY

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA

Vítězné náměstí 684, Praha, tel. 973 211 066
e-mail: kariera.praha@army.cz
PO – ČT 8.00–17.00

kariera.army.cz

Zahradníkova 7, Brno, tel. 973 442 200
e-mail: kariera.brno@army.cz
ÚT a ČT 8.00–16.00

PÁ 8.00–12.00

PRO PEDSTAVU OBSAH PIJMAEK V KOSTCE
ZKOUKA Z ESKÉHO JAZYKA A LITERATURY, MATEMATIKY

ZKOUKA Z TLESNÉ VÝCHOVY

bude vykonána v souladu s platným zněním školského zákona a Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnosti o jednotlivých zkouškách i se vzory najdete na www.vsmt.cz.

prověří vytrvalost a sílu uchazeče. Z každé disciplíny lze získat maximálně 10 bodů. Limity platí pro ročníky narození
2003–2004.
chlapci
dívky

POZOR! MÁME PRO TEBE NOVINKU
OTEVÍRÁME POBOKU V SOKOLOV  NOVÝ STUDIJNÍ OBOR STROJÍRENSTVÍ

Rekrutační pracoviště Olomouc

Vojenská stední kola MO v Moravské Tebové otevírá na své poboce v západoeském Sokolov
úpln nový studijní obor Strojírenství. Lze vybírat u z celkem tí moderních obor:

Rekrutační pracoviště Hradec Králové

Rekrutační pracoviště Ostrava

Vojenské lyceum nebo Elektrotechnika v Moravské Tebové a nebo práv Strojírenství v Sokolov.
A od záí 2019 jeden z nich ji me zaít studovat. Tahle kola T rozhodn posune vped
 na vojenskou univerzitu (studium s platem) i k úspné a vzruující kariée.

Rekrutační pracoviště České Budějovice

Rekrutační pracoviště Jihlava

Rekrutační pracoviště Pardubice

Hůrka 1100, tel. 973 243 256
e-mail: kariera.pardubice@army.cz

Velké náměstí 33, tel. 800 154 445
e-mail: kariera.hradeckralove@army.cz

Žižkova 37, tel. 973 321 465
e-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz
Rekrutační pracoviště Plzeň

Štefánikovo nám. 1, tel. 973 340 476
e-mail: kariera.plzen@army.cz

Dobrovského 6, tel. 973 403 444
e-mail: kariera.olomouc@army.cz
Matiční 2, tel. 973 488 111
e-mail: kariera.ostrava@army.cz

PIJ SE PODÍVAT NA DNY OTEVENÝCH DVEÍ V MORAVSKÉ TEBOVÉ

Vrchlického 14, tel. 973 454 460
e-mail: kariera.jihlava@army.cz

Ve dnech 2. 11., 23. 11. a 14. 12. 2018 poádáme "Dny otevených dveí", kde bude mít monost
si prohlídnout kolu, ukázky výcviku sebeobrany, tlovýchovné zaízení, uební blok s uebnami cizích
jazyk, výpoetní techniky a mateské uebny, ukázky prostor pro volnoasové aktivity (krouek
sebeobrany, klub koly atd.). Zde neváhej kontaktovat poradenské místo rekrutaního pracovit,
kde si me rezervovat termín ve vojenské nemocnici.

Rekrutační pracoviště Zlín

Štefánikova 167, tel. 800 154 445
e-mail: kariera.zlin@army.cz

Počernická 553/2, tel. 800 154 445
e-mail: kariera.karlovyvary@army.cz
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Tabulky korekcí výkonů pro starší ročníky narození:
rok narození

běh – 1000 m

shyby

rok narození

běh – 1000 m

šplh

2002

-5s

+1

2002

-5s

- 0,2 s

2001

- 10 s

+2

2001

- 10 s

- 0,4 s

2000

- 15 s

+3

2000

- 15 s

- 0,6 s

1999 a starší

- 20 s

+4

1999 a starší

- 20 s

- 0,8 s

A TE U ZBÝVÁ JENOM TCHTO PÁR KROK A DATUM

Rekrutační pracoviště Liberec

Na Zápraží 4, tel. 973 262 372
e-mail: kariera.liberec@army.cz

Štefánikova 2, tel. 973 286 250
e-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz

shyby

3:15 a méně

prezentace probhnou v sále Na Písku - (GPS: 49.7552428N, 16.6699600E)

Rekrutační pracoviště Karlovy Vary

Rekrutační pracoviště Ústí nad Labem

běh – 1000 m

© MO ČR – Agentura personalistiky AČR
Dáno do tisku: 11/2018
Náklad: 4 000 ks

do 1. 2. 2019  dostavit se na rekrutaní pracovit,
v pípad RP Karlovy Vary monost a do 2. 2. 2019
do 1. 3. 2019  podat pihláku ke studiu (nezapome na lékaský posudek)
12. a 15. 4. 2019  1. kolo pijímaek v Moravské Tebové

+

STUDENT VOJENSKÉ KOLY

HODNOCENÍ
Bude uveřejněno na stránkách www.vsmt.cz v podmínkách přijímacího řízení nejpozději do 31. 1. 2019.

VOJENSK
STEDN KOLA
A VY ODBORN
KOLA MO
MORAVSKÁ TEBOVÁ
koln rok 2019/2020

VOJENSKÁ STEDNÍ KOLA A VYÍ ODBORNÁ KOLA MINISTERSTVA OBRANY (VS a VO MO) KOLA ESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁSKÉ
Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová

tel. 973 274 200

Škola je určena mladým lidem se zájmem
o matematiku, přírodní vědy, informatiku
a jazyky. Obsah i metody výuky jsou
koncipovány tak, aby absolventi našli
uplatnění u vojenských útvarů a zařízení
nebo mohli pokračovat ve studiu
technických disciplin na Univerzitě
obrany.
Studium je podobné studiu na ostatních
civilních školách s rozšířenou výukou
výpočetní techniky, cizích jazyků
(angličtiny) a matematiky. Součástí
studia je i vojenská profesní příprava.
Žáci mohou v průběhu studia získat
osvědčení o vykonání jazykových
zkoušek podle normy STANAG 6001
a doklad o počítačové gramotnosti –
evropský certifikát ECDL. Další osvědčení
získají absolvováním speciálního kurzu
zdravotnické přípravy v Hradci Králové.
Žáci oboru elektrotechnika získají
osvědčení za speciální kurz elektro
ve Vyškově.

fax 973 274 471

e-mail: info@vsmt.cz

STUDIJNÍ OBORY

DEN OTEVENÝCH DVEÍ
PIHLÁKA + POSUDEK
O ZDRAVOTNÍ ZPSOBILOSTI

PIJÍMAKY

PODMÍNKY PIJETÍ

www.vsmt.cz

Ten, kdo má zájem studovat na
vojenské střední škole, musí nejdříve
v doprovodu jednoho z rodičů
nebo zákonného zástupce navštívit
rekrutační středisko nebo jeho
pracoviště, kde jej rekrutér seznámí
nejen se samotným studiem na škole, ale
také s tím, co vše je nutné stihnout do
posledního dne pro odeslání přihlášky
ke studiu.

VOJENSKÉ LYCEUM
ELEKTROTECHNIKA
2. listopadu, 23. listopadu a 14. prosince 2018

v objektu střední školy

do 1. března 2019

dle harmonogramu jednotné přijímací zkoušky
stanovené MŠMT*






občanství ČR nebo členských států EU
dokončená povinná školní docházka
posudek o zdravotní způsobilosti z VN
splnění podmínek přijímacích zkoušek

*Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VOJENSKÉ LYCEUM
ELEKTROTECHNIKA

český jazyk
matematika
tělesná výchova

finančně a materiálně jsou zabezpečeni pouze žáci s českým občanstvím

BEZ PRAVIDEL TO NEJDE

JAK SE KE STUDIU PIHLÁSIT

Jedním z nejdůležitějších momentů
je lékařské vyšetření ve vojenské
nemocnici, které opět nelze absolvovat
bez doprovodu jednoho z rodičů či
zákonného zástupce. Do nemocnice je
třeba s sebou vzít tiskopisy „Lékařské
vysvědčení“ ve dvou výtiscích a
vyplněný a potvrzený „Výpis ze zdravotní
dokumentace“ (každý uchazeč
je obdrží při návštěvě rekrutačního
střediska nebo jeho pracoviště) a rovněž
občanský průkaz a průkaz pojištěnce.
O termínu a místě vyšetření je každý
prostřednictvím rekrutéra včas
informován. Lékařská vyšetření probíhají
od listopadu do poloviny ledna.
Doporučujeme, aby každý, kdo jde na
vyšetření, od půlnoci nejedl, nežvýkal
žvýkačky a nepil slazené nápoje (to bude
možné až po provedených odběrech).
V případě akutního onemocnění je nutné
kontaktovat rekrutéra.
Nedoporučujeme se vystavovat velké
fyzické zátěži, a to 2 až 3 dny před
vyšetřením. To samé platí o užívání
proteinových a další doplňků stravy,
ty je třeba vysadit před vyšetřením
i několik týdnů. Vyšetření v nemocnici
zabere téměř celý den.

„Posudek o zdravotní způsobilosti“
a „Lékařské vysvědčení“ obdrží uchazeč
po ukončení lékařských vyšetření nebo
mu bude do 14 dnů zasláno poštou.
O výsledku lékařského vyšetření musí
být informován rekrutér.
Pokud je výsledkem lékařského
vyšetření závěr „zdravotně způsobilý/á“,
nic nebrání tomu, aby přihláška spolu
s „Posudkem o zdravotní způsobilosti“
byla odeslána na adresu školy, a to
nejpozději do 1. března (neodesílat
„Lékařské vysvědčení“).

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

Zábrdovická 3, 636 00 Brno
tel. 973 441 111, www.vnbrno.cz

VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc
tel. 973 401 111, www.vnol.cz

ÚSTEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA

U Vojenské nemocnice, 1200, 169 01 Praha 6
tel. 973 208 333, www.uvn.cz

VYETENÍ VE VOJENSKÉ NEMOCNICI
1.

ověření a doplnění údajů týkajících se anamnézy

2.

antropometrické vyšetření

3.

fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu

4.

vyšetření EKG

5.

laboratorní vyšetření moče a krve, např. k testu na přítomnost psychoaktivních (návykových) látek

6.

RTG hrudních orgánů

7.

vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole

8.

vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu

9.

vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu

10.

orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření

11.

psychologické vyšetření

12.

další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu

Každý žák má „elektronickou žákovskou
knížku“, do které rodiče mohou vstoupit
přes internet. Rodiče tak získávají
přehled o prospěchu, docházce, chování
svých dětí a dalším dění ve škole.
V průběhu studia je převážná část
učebnic poskytována žákům zdarma.
Učebnice cizího jazyka si hradí každý
žák sám. V 1. ročníku žáci navíc
dostávají převážnou část sešitů zdarma.
Náklady spojené s kurzy, jako je
plavecká výuka nebo výuka v lanovém
centru, jsou hrazeny školou.
Žáci jsou vystrojeni služebním
a polním stejnokrojem (maskáči).
O zdravotní stav žáků se starají lékaři
a zdravotní personál zdravotnického
zařízení školy, ke kterému patří také
lůžková část.
Žáci jsou povinni nosit vojenský
stejnokroj, a to při akcích konaných
školou a na odpoledních vycházkách.
Všichni jsou povinni dodržovat pravidla
ustrojovací kázně dle stanovených
předpisů a nařízení. Při návštěvě rodiny
používají žáci vlastní občanský oděv.
Všichni musí být vždy řádně upraveni
a ostříháni, úprava vlasů nesmí být
výstřední.
Bezplatné ubytování je internátního
typu. Žáci přes týden využívají moderně
vybavené čtyřlůžkové pokoje s vlastní
sprchou a toaletou. Pokoje jsou
vybaveny uzamykatelnými skříněmi pro
bezpečné uložení osobních věcí. Škola
žákům finančně přispívá na stravování
po celou dobu studia.*

Žáci jsou nevojáci, ale již od začátku
jsou do vojenského života vtaženi
třeba jen tím, že se musejí vypořádat
s vojenskou terminologií či organizací:
škola je vojenské zařízení, které má
dvě roty (jedna rota se skládá ze dvou
ročníků), jednotlivé třídy jsou pak četami.
Každá četa má svého velitele – vojáka
z povolání, který má roli vychovatele.
Tak jako na ostatních školách řeší
studijní záležitosti třídní učitel.
Žáci jsou povinni dodržovat školní
řád a rovněž i vnitřní řád
Domova mládeže a usilovat o dosažení
co nejlepších výsledků,
zúčastňovat se výuky, výcviku
stanoveného rozvrhem hodin a ostatních
činností podle učebních plánů, dodržovat
pravidla vojenského vystupování,
podřizovat se pokynům všech přímých
nadřízených a ostatních velitelů, náčelníků
a pedagogů, které oslovují
„pane učiteli“, „paní učitelko“,
„pane majore“, „paní poručice“ apod.
Při řízených zaměstnáních nesmí žáci
používat mobilní telefony.
Žák odpovídá za své chování i mimo
školu. Porušení kázně nebo
přestupek na veřejnosti je považován
za porušení základních norem chování
žáka školy.
Žákům, kteří splní podmínky velmi
dobrého studijního prospěchu
stanovené vyhláškou, náleží finanční
motivační příspěvek.

* Zřizovatel školy si vyhrazuje právo na změny naturálního a finančního zabezpečení žáků v průběhu studia.

